Sıra

1

2

3

4
5

Sorun

Çözüm

İlçe tüccarının yüksek bedeller
ödeyerek satın aldığı ticari
amaçlarla kullanılabilecek
araziler Büyük Ova kapsamına
alınmıştır. İlçenin büyük bir
kısmına şu anda yatırım
yapılamamaktadır.

Belediye’den imar planının
yenilenmesi talep edilerek ilgili
araziler Bakanlık tarafından
Büyük Ova kapsamından
çıkarılması gerekmektedir.

Perakende ve toptan ticaretteki
KDV oranlarının eşitlenmesi

Belirli sektörlerde KDV
oranlarındaki farklılıklarının
gözden geçirilmesi (%1 Toptan%8 perakende satıştaki ara fark
üye tarafından karşılanıyor)

Finansmana erişim sorunu

Bankalar, kooperatifler kredi
kampanyalarında sadece özel
müşteriler bilgilendiriliiyor.
Herkesin her krediden haberi
olmuyor. Tüm bankaların
kuracağı entegre sistemle her
işletmenin kendine has
yararlanacağı kredilerin listesini
görebileceği bir modül kurulması,
finansmana erişimi
kolaylaştıracaktır. Aynı zamanda
finansmana erişim konusunda
özellikle bankaların kişiler arası
eşit olmayan ipotek taleplerinin
kontrol altına alınması
gerekmektedir.

İnşaat öncesi alınan kurum
görüşleri

İnşaat ruhsatı öncesi alınan
kurum görüşlerinin
hızlandırılması için gerekli
çalışmaların yapılması, görüş
yazılan kurum sayısının
azaltılması

Karayolu Taşıma
Yönetmeliği’nin gözden
geçirilmesi

Karayolları Taşıma
Yönetmeliği’nde özellikle ticari
araç sahibi küçük işletmelere
uygulanan kuralların esnetilmesi,
cezaların hafifletilmesi (örneğin 6
tekerli kamyonet ve kamyonların
basar tonajlarının arttırılması)
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2. el motorlu taşıtlar alım-satımı
yetki belgesindeki şartlarının
esnetilmesi

2. el motorlu taşıtlar alım-satımı
yetki belgesi alacak işletmelerin
birçoğu (özellikle Anadolu’da)
galericiler sitesinin olmaması,
mevcut dükkanların şartları
sağlayamaması nedeniyle
belgelerini alamamaktadırlar. Bu
işletmeler yönetmelik
uygulanmaya başladığında ticaret
yapamaz hale geleceklerdir.
Şartların genel durum gözetilerek
yeniden belirlenmesi konusunda
çalışma yapılmalıdır.
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Vergi ve SGK borcu
yapılandırma işlemi

Üyelerimizden gelen isteklerde
2020 yılında yeniden
yapılandırma talep edilmiştir.
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İmar barışı ödemeleri

İmar Barışı ödemelerinden ödeme
süresinin uzatılması, ilk
başvuruda yapılan %25 ödemeyle
kalan kısmını ödeyemeyen
vatandaşlarımız için yeniden bir
düzenleme yapılması
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Hurda araç sahiplerinin (özellikle
Hurda araçların toplanması, vergi elinde araç olmayan
barışı
vatandaşlarımız) vergi barışı
durumlarının gözden geçirilmesi
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Gıda ve temizlik ürünleri
(Marketler) harici tüm sektörlerde
sektörel daralma yaşanmaktadır.
Ciro rakamları son 1 hafta
içerisinde %50 ve daha fazla
oranda
düşmüştür.
Sektör
temsilcileri
bu
dönemde
ödemelerinde büyük sorunlar
yaşamaktadır.
Ödemeler
içerisinde ticari borçlar, şahsi
borçlar, personel giderleri, SGK
ve vergi borçlarının tamamının
ödemelerinde
sorunlar
yaşanmaktadır. Bunun dışında
diğer taraftan ticari alacağı olan
işletmelerimizde aynı durumları
yaşamaktadır.

Tüm
sektörleri
kapsayan
finansman paketi çıkarılması,
resmi borçlar, banka, kira
ödemelerinde erteleme yapılması,
personel giderleri konusunda
çalışma yapılması esnaf ve
tüccarımızın ayakta kalması için
önemlidir.

İhracat yapan firmalarımızın
hammadde kaynağının büyük bir
kısmı Çin’den karşılanmaktadır.
Şu anda stoktan kullanılan
hammadde ve ara mamulün
önümüzdeki günlerde tükeneceği
belirtilmiştir. Bu da üretimi
durduracak seviyeye getirecektir.
Ayrıca
Avrupa’ya
kara
nakliyesinin durabilme ihtimali
üyelerimizi tedirgin etmektedir.

Avrupa’ya
yapılan
kara
nakliyesinin kontrollü şekilde
devam etmesi, hammadde sorunu
yaşayan işletmelere ayrıca destek
paketi çıkarılması üreticilerimizin
faaliyetlerine devam etmesi için
önemlidir.
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Arz-talep dengesinin bozulması
ile hızla artan fiyatların
düzenlenmesi için ek çalışmalar
yapılması

Önümüzdeki
günlerde
vatandaşlarımızın evde kalma
süresinde
artış
olacağı
görülmektedir.
Bu
süreçte
vatandaşlarımızın ihtiyaçlarında
da
hızlı
artış
olacaktır.
Cumhurbaşkanlığımız
ve
Bakanlarımızın
çalışmalarıyla
vatandaşlarımızın
dışarı
çıkmamaları konusunda uyarılar
kontrollü şekilde yapılmaktadır.
Ancak önlemlerin artmasıyla
panik artacak ve dolayısıyla
piyasa talebi de artacak sonuç
olarak hızlı fiyat artışı olacaktır.
Kontrol mekanizmasının geçici
değil sürekli çalışması için her ililçe
için
kontrol
ekibinin
kurularak denetimleri arttırılması
gerekmektedir. Buna ek olarak
tüketiciye ulaşana kadar fiyat
kontrollerinin
üreticiden
başlayarak
yapılması
gerekmektedir.
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Maden kanununa istinaden
yazılan cezalar için düzenleme
getirilmesi
Cavlak ve Sarıkaya Termal
Bölgelerinde tarım işi
yapılamaması
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Arazinin tarım ve turizm alanı
olarak yeniden sit belirlemesi
yapılması

GERÇEKLEŞTİRİLDİ

SÜREÇ DEVAM EDİYOR

GERÇEKLEŞTİRİLMESİ ŞU AN SÖZ KONUSU DEĞİL

Bildirim Yapılan Merci

Sonuç

Yıl

Ova Projesinin
dönüştürülmesinin başka bir
açıdan tarıma ve hayvancılığa
zarar vereceği, bölgenin
Tarım ve Orman Bakanlığı,
niteliğinin tarıma uygun olduğu
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan,
belirtilerek reddedilmiştir. Ancak
Anayasa Komisyon Başkanı
ilerleyen dönemlerde Türkiye
Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ
genelinde sürecin yeniden
değerlendirileceği tarım ve
hayvancılık için elverişsiz
alanların proje kapsamından
çıkarılabileceği ifade edilmiştir. 2018-2019

Hazine ve Maliye Bakanlığı
KDV genel düzenlenmesi
yapılacağı belirtilmiştir.

2019

Modül kurulmamış ancak
özellikle 2020 yılında bankaların
müşteri ayrımına gitmelerinin
önüne geçilmiştir.

2019

Hazine ve Maliye Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,
TOBB

Birliğimiz girişimleriyle sorun
çözülmüştür.
2019

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Birliğimiz girişimleriyle sorun
çözülmüştür.

2019

Ticaret Bakanlığı

Sorun çözülmüş, şartlar
minimuma indirgenmiştir.

2019
Hazine ve Maliye Bakanlığı

Meclis gündemindedir.
2020

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,
TOBB
2020

Hazine ve Maliye Bakanlığı

Vergi affı konusunda çalışma
yapılmaktadır.

TOBB

Destekler çıkarılmış, kamu
kiracılarının kiraları
ertelenmiştir. Personeller için
kısa çalışma ödeneği çalışma
başlatılmıştır.

2020

Pandemi

TOBB

TOBB

Enerji ve Tabi Kaynaklar
Bakanlığı
Kültür ve Turizm Bakanlığı

Kara nakliye kontrollü şekilde
yapılmaktadır.

Denetimler yapılmış, fahiş
fiyatlara müdahale edilmiştir.,

Pandemi

Pandemi

2020

2019-2020
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